
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya 

mengenai pengaruh rekomendasi atas temuan audit operasional dan kebijakan 

pemberian kredit terhadap tingkat non performing loan maka penulis menarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekomendasi atas temuan audit 

operasional berpengaruh terhadap tingkat non performing loan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rekomendasi atas temuan auditp operasional 

yang ditindaklanjuti oleh manajemen (auditee) dalam bidang kreditnya 

rendah, maka tindakan perbaikannyapun akan rendah, sehingga tidak akan 

ada perbaikan dalam pengelolaan kredit sehingga berpengaruh terhadap 

tingkat non performing loan. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemberian kredit 

berpengaruh terhadap tingkat non performing loan. Sehingga dapat 

disimpulkan kebijakan pemberian kredit yang baik dan benar sesuai 

dengan prinsip 5C serta prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 

terhadap nasabah akan meminimalisir risiko yang akan timbul yaitu 

kegagalan pengembalian kredit. Sehingga akan mempengaruhi tingkat non 

performing loan. 



3. Hasil penelitian menunjukan secara bersamaan atau simultan bahwa 

rekomendasi atas temuan audit operasional dan kebijakan pemberian 

kredit berpengaruh terhadap tingkat non performing loan, bahwa semakin 

banyak rekomendasi yang diberikan oleh audit internal dan sistem 

kebijakan pemberian kredit yang baik dan benar akan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyaluran kredit kepada nasabah sehingga secara 

bersamaan keduanya mampu mengurangi dan meminimalisir risiko non 

performing loan. 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1.  Kurangnya sumber referensi dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

rekomendasi atas temuan audit operasional dan kebijakan pemberian kredit 

terhadap tingkat non performing loan. 

2.  Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel rekomendasi atas temuan 

audit dan kebijakan pemberian kredit terhadap tingkat non performing loan 

dengan persentase 24,1% sedangkan 75,9% faktor-faktor lain yang non 

performing loan berpengaruh terhadap non performing loan di samping 

variabel independen di dalam penelitian ini, tetapi tidak diteliti oleh penulis.  

 

5.2  Saran 

1. Bagi Bank yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya rekomendasi atas temuan 

audit dan kebijakan pemberian kredit terhadap tingkat non performing loan. 



Berdasarkan hasil tersebut diharapkan pihak bank lebih memperhatikan 

faktor-faktor tersebut agar mengurangi jumlah kredit bermasalah. Untuk 

auditor internal mungkin dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap 

pengelolaan pemberian kredit, serta pihak bank diharapkan dapat menerapkan 

peraturan kebijakan pemberian kredit. Kedua hal tersebut harus benar-benar 

dilaksanakan agar meminimalisir tingkat non performing loan yang mungkin 

terjadi sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor 

dalam penelitian ini yaitu rekomendasi atas temuan audit operasional dan 

kebijakan pemberian kredit, namun dapat menambah faktor-faktor lain 

yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat non performing loan 

b. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peneliti berikutnya subjek penelitian juga tidak hanya terbatas pada salah 

satu bank umum atau bank swasta, namun mungkin dapat mengambil 

subjek penelitian dari bank umum dan bank swasta. Sehingga hasil 

penelitianny dapat menggambarkan secara luas dan umum, mengenai 

faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat non performing 

loan. Serta dapat membandingkan antara bank umum dan bank swasta, 

manakah yang memiliki tingkat non performing loan yang tinggi atau 

sering terjadi.  

 

 


